
60

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ
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Анотації:
Мета: визначити соціальну значу-
щість та особливості розвитку дитя-
чо-юнацького та резервного спорту 
в Україні. Матеріал: проведено ан-
кетування 50 фахівців у сфері фізич-
ної культури і спорту. Результати: 
відзначається, що дитячо-юнацький 
та резервний спорт вирішує три за-
вдання: підготовку спортивного ре-
зерву, оздоровлення дітей та молоді, 
виховання дітей та молоді. Структу-
ра дитячо-юнацького та резервного 
спорту в Україні налічує 1455 дитячо-
юнацьких спортивних шкіл, 184 спе-
ціалізовані дитячо-юнацькі спортивні 
школи олімпійського резерву, 4522 
спортивних клуба, 891 дитячо-під-
літковий фізкультурно-спортивний 
клуб за місцем проживання населен-
ня, 17 училищ фізичної культури та 
олімпійського резерву, 35 шкіл вищої 
спортивної майстерності. Висновки: 
дитячо-юнацький та резервний спорт 
потребує ретельного реформуван-
ня. Визначено, що розвивати дитя-
чо-юнацький спорт повинні дитячо-
юнацькі спортивні школи.

Тихонова Н.В. Значимость детско-юноше-
ского и резервного спорта в Украине для 
воспитания подрастающего поколения. 
Цель: определить социальную значимость 
и особенности развития детско-юношеского 
и резервного спорта в Украине. Материал: 
проведено анкетирование 50 специалистов 
сферы физической культуры и спорта. Ре-
зультаты: отмечается, что детско-юноше-
ский и резервный спорт решает три задачи: 
подготовку спортивного резерва, оздоровле-
ния детей и молодежи, воспитание детей и 
молодежи. Структура детско-юношеского и 
резервного спорта в Украине насчитывает 
1455 детско-юношеских спортивных школ, 
184 специализированные детско-юношеские 
спортивные школы олимпийского резерва, 
4522 спортивных клуба, 891 детско-подрост-
ковый физкультурно-спортивный клуб по ме-
сту жительства населения, 17 училищ физи-
ческой культуры и олимпийского резерва, 35 
школ высшего спортивного мастерства. Вы-
воды: детско-юношеский и резервный спорт 
требует тщательного реформирования. 
Определено, что развивать детско-юноше-
ский спорт должны детско-юношеские спор-
тивные школы.

Tikhonova N.V. Significance 
of youth and sports in Ukraine 
backup for the education of the 
younger generation. Purpose: 
determine the social significance 
and especially the development of 
youth and sports reserve in Ukraine. 
Material: a questionnaire survey of 
50 experts in the sphere of physical 
culture and sports. Results: notes 
that children and youth and sports 
reserve three tasks: training of sports 
reserve, rehabilitation of children 
and youth, education of children and 
youth. Structure of youth and sports 
reserve in Ukraine in 1455 has youth 
sports schools, 184 specialized youth 
sports school of Olympic reserve, 
sports club 4522, 891 children and 
youth sports and sports club in the 
community population, 17 schools of 
Physical Culture and Olympic reserve, 
35 high school sports. Conclusions: 
Children and Youth and reserve a 
sport that requires a thorough reform. 
Determined that develop youth sport 
must youth sports school.

Ключові слова:
діти, юнаки, спорт, резервний, клуб, 
здоров’я.

дети, юноши, спорт, резервный, клуб, здо-
ровье.

children, youth, sports, backup, club, 
health.

Вступ.1

На сьогоднішній день державою приділяється чи-
мала увага розвитку сфери фізичної культури і спорту, 
що відображається у Законах України, Указах Прези-
дента України, Постановах Кабінету Міністрів Укра-
їни, наказах Міністерства молоді та спорту України і 
Міністерства освіти і науки України тощо. Важливою 
складовою сфери фізичної культури і спорту є дитя-
чо-юнацький спорт, функції якого полягають у за-
безпеченні залучення дітей для занять певним видом 
спорту із дитячого спорту для здійснення їх спортив-
ної спеціалізації та забезпечення умов для переходу 
до резервного спорту. Функції резервного спорту, в 
свою чергу, полягають у здійсненні відбору обдарова-
них дітей та молоді для занять певним видом спорту, 
створенні умов для максимального розвитку їхніх ін-
дивідуальних здібностей з метою досягнення високих 
спортивних результатів, забезпеченні умов для пере-
ходу до спорту вищих досягнень та поповнення осно-
вного складу національних збірних команд [1].

Вітчизняні дослідники вивчали оздоровчий та ви-
ховний компоненти дитячо-юнацького спорту, зокрема 
формування здорового способу життя та організацію 
виховного процесу в дитячо-юнацьких фізкультурно-
спортивних організаціях [4-8, 11, 15]. Так, Свириден-
ко О.О. визначив зміст виховання здорового способу 
життя підлітків у дитячо-юнацьких спортивних шко-
лах [10]. Ротерс Т.Т. та Мазін В.М. зазначають, що ви-
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конання завдань, покладених на дитячо-юнацькі спор-
тивні школи державою, включає три взаємопов’язані 
аспекти: спортивний, фізкультурний і виховний [9]. У 
наукових роботах Бондаря Т.С. детально вивчено сис-
тему шкільних фізкультурно-спортивних клубів [1-3]. 
Серед зарубіжних дослідників виділяються роботи 
Riley A., Anderson-Butcher D [12], Erickson K., Côté J., 
Hollenstein T., Deakin J. [13], Cieślicka Mirosława, Na-
pierala Marek. Pilewska Wiesława, Iermakov Sergii [14] , 
у т.ч. психолого-педагогічного та оздоровчого спряму-
вання [16-22]. Однак, відношення до дитячо-юнацько-
го та резервного спорту як цілісної системи, на сьогод-
нішній день не розглянуто сучасними авторами.

Дослідження виконано згідно Тематичного пла-
ну науково-дослідної роботи Харківської державної 
академії фізичної культури на 2013-2015 рр. за темою 
«Удосконалення спортивної підготовки спортсменів у 
спортивно-технічних та прикладних видах спорту».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – визначення соціальної значу-

щості та особливостей розвитку дитячо-юнацького та 
резервного спорту в Україні.

Завдання дослідження:
1. Вивчити кількісні показники розвитку системи ди-

тячо-юнацького та резервного спорту в Україні.
2. Виявити думку спеціалістів сфери фізичної куль-

тури і спорту щодо соціальної значущості дитячо-
юнацького та резервного спорту в Україні.
Методи та організація дослідження. У ході до-

слідження застосовувався комплекс загальнонауко-
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вих методів, серед яких аналіз літературних джерел 
та документів, методи системного аналізу, методи 
математичної обробки даних, метод опитування (ан-
кетування). У роботі подано результати аналізу осно-
вних нормативно-правових актів, що регламентують 
діяльність сфери фізичної культури та спорту, статис-
тичних звітів Міністерства молоді та спорту України, 
органів управління з фізичної культури та спорту, ор-
ганів управління освіти і науки, результати опитуван-
ня 50 спеціалістів сфери фізичної культури та спорту 
м. Харків.

Результати дослідження. 
Проведено опитування спеціалістів сфери фізич-

ної культури та спорту у м. Харків для визначення 
соціальної значущості та особливостей розвитку ди-
тячо-юнацького та резервного спорту в Україні. В 
анкетуванні взяли участь 50 респондентів – фахівці 
сфери фізичної культури і спорту, у тому числі 35 чо-
ловіків віком від 27 до 73 років і 15 жінок віком від 26 
до 80 років.

Більшість спеціалістів, що становить 98% (49 осіб), 
вважають необхідним розвиток дитячо-юнацького та 
резервного спорту в Україні. У процесі реалізації функ-
цій, дитячо-юнацький і резервний спорт допомагає ви-
рішувати ряд завдань, а саме: підготовка спортивного 
резерву, оздоровлення дітей та молоді, виховання ді-
тей та молоді. Під час опитування, респондентам було 
запропоновано обрати одну пріоритетну, на їх погляд, 
функцію дитячо-юнацького та резервного спорту. Як 
показали результати дослідження, на думку фахівців, 
дитячо-юнацький та резервний спорт виконує усі три 
завдання. Однак, на І місце спеціалісти висувають під-
готовку спортивного резерву (46%), на ІІ місце – оздо-
ровлення дітей та молоді (30%), на ІІІ місце – вихован-
ня дітей та молоді (24%) (Рис. 1).

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спор-
ту забезпечують суб’єкти сфери фізичної культури 

і спорту, зокрема дитячо-юнацькі спортивні школи, 
спортивні клуби, спеціалізовані навчальні заклади 
спортивного профілю, школи вищої спортивної май-
стерності, штатні спортивні команди резервного спор-
ту областей, центральних органів виконавчої влади, 
що реалізують державну політику у сфері освіти, фі-
зичної культури та спорту, всеукраїнських фізкультур-
но-спортивних товариств, спортивних федерацій та 
інші суб’єкти сфери фізичної культури і спорту. В про-
цесі своєї діяльності вище перелічені фізкультурно-
спортивні організації сприяють повноцінному оздо-
ровленню дітей та молоді, забезпеченню змістовного 
відпочинку і дозвілля дітей та молоді, формуванню 
навичок здорового способу життя, гармонійному фі-
зичному розвитку в процесі занять юних спортсменів 
[Закон України «Про внесення змін до Закону України 
«Про фізичну культуру і спорт» та інших законодавчих 
актів України» // Офіційний вісник України. – 2010]. 
Лише у дитячо-юнацьких спортивних школах України 
у 2013 р. кількість вихованців складає 607338 осіб, що 
складає 13% від загальної кількості учнівської молоді 
у віці 6-18 років. У порівнянні з 2012 р. кількість ви-
хованців спортивних шкіл збільшилась на 5405 осіб 
[Звіт Міністерства молоді та спорту України за 2013 
р.: [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Міністер-
ства молоді та спорту України – Режим доступу http://
www.kmu.gov.ua/sport/control]. Більшість опитуваних, 
що складає 98% (49 осіб) стверджують, що дитячо-
юнацький і резервний спорт дозволить підвищити рі-
вень здоров’я населення нашої країни.

У ході опитування з’ясовано, що більшість спеціа-
лістів, а це 66% (33 особи) вважають, що в нашій кра-
їні налагоджений механізм розвитку дитячо-юнацько-
го та резервного спорту, але він потребує ретельного 
реформування, 32% спеціалістів (16 осіб) стверджу-
ють, що механізму взагалі не існує, і лише 1 особа 
(2%) вважає, що в нашій країні існує чітко злагодже-

Рис. 1. Завдання дитячо-юнацького і резервного спорту:

A -підготовка спортивного резерву; B - оздоровлення; C - виховання
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ний механізм, що не потребує змін та доповнень.
Система дитячо-юнацького та резервного спорту 

України включає ряд фізкультурно-спортивних орга-
нізацій [Звіт Міністерства молоді та спорту України 
за 2013 р.: [Електронний ресурс] // Офіційний сайт 
Міністерства молоді та спорту України – Режим до-
ступу http://www.kmu.gov.ua/sport/control], які подано 
у табл. 1.

На запитання «Які організації повинні розвивати 
дитячо-юнацький та резервний спорт в Україні» опи-
тувані мали змогу обрати як один, так і декілька варі-
антів відповідей. Таким чином, на думку спеціалістів, 
дитячо-юнацький та резервний спорт в першу чергу 
повинні розвивати дитячо-юнацькі спортивні школи, 
так вважають 86% спеціалістів (43 особи). Далі і май-

же на рівні розвиток дитячо-юнацького спорту забез-
печують училища фізичної культури, так вважають 
42% (21 особа) опитуваних, федерації з видів спор-
ту – 38% (19 осіб) і спортивні клуби за місцем про-
живання – 36% (18 осіб). За ними, на думку фахівців, 
йдуть приватні спортивні клуби, як вважають 30% (15 
осіб) опитуваних, останнє місце посіли фізкультурно-
спортивні товариства – з показником 26% (13 осіб) 
опитуваних. 30% респондентів (15 осіб) вважають, 
що спільна праця та спадкоємність усіх вище перелі-
чених фізкультурно-спортивних установ і організацій 
позитивно вплине на розвиток дитячо-юнацького і 
резервного спорту України. У відсотковому співвід-
ношенні до загальної кількості набраних балів орга-
нізації розмістились у наступному порядку (Рис. 2).

Таблиця 1
Система дитячо-юнацького та резервного спорту в Україні

№ п/п Назва організації (закладу) Кількість (од.)
1. Дитячо-юнацькі спортивні школи 1455
2. Спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву 184
3. Спортивні клуби 4522

у тому числі:
3.1. клуби спортивної направленості 1069
3.2. клуби фізкультурно-оздоровчої направленості 1639
3.3. клуби фізкультурно-оздоровчої та спортивної направленості 1814

4. Дитячо-підліткові фізкультурно-спортивні клуби за місцем проживання на-
селення 891

5. Училища фізичної культури та олімпійського резерву 17
7. Школи вищої спортивної майстерності 35

Рис. 2. Організації, які забезпечують розвиток дитячо-юнацького і резервного спорту:

A - ДЮСШ; B - УФК; C–федерації з видів спорту; D– СК за місцем проживання;E–приватні СК;F - ФСТ

 

33%

16%15%

14%

12%

10% A

B

C

D

E

F



63

2014

09
Висновки.
1. Проведений аналіз літературних джерел та до-

кументів, статистичних звітів за 2013 р. показав, що 
сучасна структура дитячо-юнацького та резервно-
го спорту в Україні налічує 1455 дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, 184 спеціалізовані дитячо-юнацькі 
спортивні школи олімпійського резерву, 4522 спор-
тивних клуба, у тому числі 1069 клубів спортивної 
направленості, 1639 клубів фізкультурно-оздоровчої 
направленості і 1814 клубів фізкультурно-оздоровчої 
та спортивної направленості, а також 891 дитячо-під-
літковий фізкультурно-спортивний клуб за місцем 
проживання населення, 17 училищ фізичної культури 
та олімпійського резерву, 35 шкіл вищої спортивної 
майстерності.

2. У ході дослідження проведено опитування 
спеціалістів сфери фізичної культури і спорту щодо 
визначення соціальної значущості та особливостей 
розвитку дитячо-юнацького та резервного спорту в 
Україні. Визначено, що 98% фахівців вважають не-

обхідним розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту в Україні, визнають, що пріоритетними функ-
ціями дитячо-юнацького спорту є – підготовка спор-
тивного резерву (46%), оздоровлення дітей та моло-
ді (30%) і виховання дітей та молоді (24%). 98% (49 
осіб) стверджують, що дитячо-юнацький і резервний 
спорт дозволить підвищити рівень здоров’я населен-
ня нашої країни. З’ясовано, що більшість спеціалістів, 
а це 66% або 33 особи вважають, що в нашій країні 
налагоджений механізм розвитку дитячо-юнацько-
го та резервного спорту, але він потребує ретельного 
реформування. Визначено, що в Україні розвивати 
дитячо-юнацький спорт в першу чергу повинні дитя-
чо-юнацькі спортивні школи, так вважають 86% спе-
ціалістів.

Перспектива подальших досліджень потребує 
більш детального вивчення питання вдосконалення 
механізму залучення дітей та молоді до занять у сис-
темі дитячо-юнацького та резервного спорту України.
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